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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v pátek 9. března jsme na radnici přivítali sportovce, trenéry a sportovní činovníky oceněné
v rámci akce Sportovec roku 2011. Touto cestou
každoročně vyzdvihujeme nasazení a práci těch, kteří reprezentují
městskou část, působí v nějakém klubu v městské části, ať už jako
aktivní sportovci, nebo jako ti, jejichž nezištnost a obětavost napomáhá
vytvářet podmínky pro sportování ostatních.
Jednalo se o jednu z prvních letošních společenských a kulturních
akcí pořádaných městskou částí nebo za součinnosti s ní. Jaké jsou
některé další, na které se v areálu bývalého pivovaru můžeme v tomto
roce těšit? Tradičně 1. května se studenti řečkovického gymnázia
představí se svým kulturním programem v rámci, i širší veřejností hojně
navštěvovaného, Majálesu. Pátek 1. června je rezervován Dětskému
dni za radnicí. V červnu nás také čeká druhý ročník folkového festivalu,
tentokrát s názvem Řečkovice 2012. Konkrétně v sobotu 23. června
vystoupí interpreti jako Miki Ryvola, Roman Dragoun, Folk Team
a mnozí další. Svatovavřinecké hody letos připadají na víkend 10. – 12.
srpna. Letní noc pak letos bude ve znamení zahájení školního roku,
uskuteční se v sobotu 1. září.
Věřím, že Vás některá z uvedených akcí zaujala a že si najdete cestu
do areálu bývalého řečkovického pivovaru.
Marek Viskot, starosta

Galerie řečkovických rodáků

Herec Eduard Cupák

Před osmdesáti lety, 10. března 1932, se v Řečkovicích narodil
manželům Václavu a Antonii Cupákovým syn Eduard – pozdější
výrazný český divadelní a filmový herec. Rodina Cupákova bydlela
na ulici Jiřího z Poděbrad (dnešní Banskobystrická ulice), kde babička
měla malý obchůdek, a otec, jehož rodina pocházela z Mokré Hory,
byl tiskárenským dělníkem. Základní školu navštěvoval na dnešní
Hapalově ulici. Do klidného dětství malého Edy krutě zasáhla druhá
světová válka. V roce 1942 byli jeho otec i babička popraveni za padělání potravinových lístků. Mladý Eduard se začal zajímat o divadlo a již jako jinoch
hrával v ochotnickém divadle v řečkovické restauraci u Pokorů na dnešní Vážného
ulici. A v roce 1947 nastoupil na Státní konzervatoř v Brně (dnešní JAMU).
V roce 1951, těsně před závěrečnými zkouškami, byl Eduard Cupák veřejně
šikanován a ostouzen za svoji homosexuální orientaci. Svoji roli tu také sehrála
závist méně úspěšných spolužáků, kteří vedení školy oznámili, že E. Cupák herecky
vystupuje v ochotnickém divadle, což školní řád Státní konzervatoře v Brně zakazoval.
Studia na konzervatoři tedy E. Cupák dokončil, ale nezískal diplom o absolutoriu, což
bylo napraveno až po roce 1989, kdy mu zpětně bylo získané vzdělání na konzervatoři uznáno. I v pozdějších letech byl za své postoje zejména proti komunistickému
režimu perzekvován a herecky omezován.
Z tohoto důvodu se na divadelních prknech objevoval zřídka, proto se věnoval
dalším oborům herecké činnosti – hrál výrazné dramatické i charakterní role ve filmu
i televizních inscenacích, jeho charizmatický hlas zněl často v rozhlasu i dabingu.
První filmovou příležitost nabídl mladému Eduardu Cupákovi režisér Václav Krška.
Obsadil jej do hlavní role Aloise Jiráska v životopisném filmu Mladá léta. Také
v dalších filmech ztvárnil Eduard Cupák nezapomenutelné role – vždyť kdo by
neznal v jeho podání studenta Jana Ratkina ve Šrámkově Stříbrném větru, mladého
Vilíka Roškota v Měsíci nad řekou či krejčího Labakana ve stejnojmenné orientální
pohádce. V šedesátých a sedmdesátých letech zaujal diváky jako flegmatický otec
v televizním seriálu Taková normální rodinka, stejně jako postavou fanatického faráře
ve Vávrově dramatu Kladivo na čarodějnice. Jeho herecký repertoár byl velice široký
a zahrnoval role komediální i psychologické, ztvárnil výrazné postavy v seriálech,
filmech i v pohádkách.
(Pokračování na straně 4)

Poselství velikonoční oběti
Již jen několik málo dní nám zbývá
do začátku letošních velikonočních
svátků. Čekají na ně toužebně nejen
děti, ale i dospělí, lidé se opět
těší na tradice, setkávání v rodinách nebo se známými. Pro
věřící jsou to svátky zmrtvýchvstání Krista, pro ostatní svátky
jara, dny odpočinku a hojnosti.
Společnou charakteristikou by
ale měla být radost a pohoda.
Z pohledu křesťanů jsou tyto svátky
největší v roce, významnější než Vánoce
nebo jakékoliv jiné. Mnozí by mohli namítnout, proč zrovna Velikonoce, kdy „ten“ Kristus, jenž je oslavován, zemřel
na kříži jako zločinec. To ano, to je pravda, ale podstatné je, že vstal třetího
dne z mrtvých a zanechal nám lidem ten nejdůležitější odkaz, poselství
velikonoční oběti. Svou obětí zachránil lidstvo, obětoval se jako dobrý Bůh
a člověk za nás lidi špatné, za zločince, hříšníky, lidi lhostejné či sobecké.
I pro ty, kteří v něho nevěří, musí být fakt, že se člověk vydá za člověka na
smrt, minimálně vybízející k zamyšlení. V dějinách naší vlasti byla velikonoční
oběť inspirací nejenom pro mnohé světce, ale v průběhu staletí i pro celé
generace předků, kteří přinášeli nesmírné oběti v dobách válek a strádání.
Jim vděčíme za zachování jazyka, kultury a národa. Vážíme si toho? Jak je to
s obětí, s odevzdáním se dnes? Jsme ochotni přinášet oběti, aniž by nám to
přineslo nějaký užitek? Co všechno jsme schopni obětovat? Bohužel velmi
málo. Dnes a denně slyšíme a vidíme, jak obětování se a pomoc druhému
vázne. Jsou to porušené vztahy v rodinách, na pracovištích a vůbec v celé
společnosti. Honba za vlastním prospěchem nedává moc šancí pro oběti.
A tak v kolektivech na pracovištích panuje napjatá atmosféra, v rodinách
nepomáhají děti rodičům a naopak, mezi lidmi je nesnášenlivost, obětem
zločinu nikdo nepomůže a mocní naší země štědře „obětují“ miliardy těm,
kteří si to vůbec nezaslouží, aby vzápětí o to více brali těm potřebným
a nemohoucím. Jsme ochotni obětovat peníze za nové auto, zbytečně
drahý dárek či luxusní dovolenou, namísto toho, abychom rozumně a šetrně hospodařili a mysleli i na zadní vrátka. Kde je dnes skromnost, copak
opravdu jen život v blahobytu dělá člověka šťastným? Vůbec ne, pravé štěstí
je ve fungujících rodinách, v přátelích, na které se můžeme spolehnout.
A jak jsme ochotni pomoci radou či materiálně druhému, který třeba nemá
takové štěstí jako my? Jak mnoho osob zůstává osamělých, neboť jejich
blízcí neobětují svůj čas k jejich návštěvě. Jak mnoho mladých žen a mužů
není dnes ochotno obětovat své pohodlí a svobodu a odmítají do svého
života zařadit děti.
A tak by se dalo pokračovat stále dál. Jedinou cestou, jak z toho ven, je
nebát se obětí, není to žádná hanba. Ba naopak - člověk tím velmi roste. Ale
Velikonoce jsou také svátkem naděje. Apoštolové byli po Kristově smrti také
v depresi z celé té situace. Avšak zpráva o zmrtvýchvstání jim vlila novou
naději. A tou se máme snažit živit za každé životní situace i my. Je pravda,
že to není vždy lehké, přijde smrt blízké osoby, nemoc, ztráta zaměstnání či
jiná rána, ale s vírou a nadějí se vždy vše lépe zvládá. Důležité je být otevřený
těm, kteří nám chtějí upřímně pomoci. Přejme si navzájem více lásky
a úsměvů v každodenním životě, více obětavých lidí, lepší politiky a státníky
a nezapomínejme na své děti. Jejich dobrá výchova a oběť pro ně je vždy
smysluplná a vrátí se nám v dobrém. Krásné svátky vám všem!
Jiří Prchal
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Informace ÚMČ
Zprávy z XI. zasedání ZMČ a z 23. schůze RMČ
XI. zasedání ZMČ se konalo 1. 3. Zastupitelstvo:
projednalo zprávu Městské policie Brno a Policie ČR o bezpečnostní situaci
v městské části za rok 2011,
schválilo potřebná rozpočtová opatření,
projednalo zápis o výsledku inventarizace majetku a závazků městské části za rok
2011,
souhlasilo s návrhem novely vyhlášky města Brna o místních poplatcích (jedná
o změnu vyvolanou změnou zákona – byl zrušen poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné herní zařízení povolované Ministerstvem financí
ČR),
projednalo majetkové záležitosti – prodeje pozemků,
souhlasilo s upraveným návrhem Územně plánovacího podkladu Maříkova
a požádalo Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna o jeho
zaregistrování na Krajském úřadě Jihomoravského kraje,
projednalo zprávy předložené jednotlivými výbory.

•
•
•
•
•
•
•

23. RMČ se konala 21. 3. Rada:
projednala finanční plány základních a mateřských škol na rok 2012,
schválila dotace následujícím organizacím:
Sdružení pěstounských rodin
3 000 Kč
Kaisen karate klub
5 000 Kč
RC Matáta
5 000 Kč
Klub českých turistů
5 000 Kč
Hortus
5 000 Kč
TJ Sokol Řečkovice
33 000 Kč
Dům dětí a mládeže
7 000 Kč
Ekocentrum
10 000 Kč
Orel
23 000 Kč
Pionýr
12 000 Kč
Svaz bojovníků za svobodu
5 000 Kč
Naděje
10 000 Kč
SHL Řečkovice
12 000 Kč
Junák
15 000 Kč
Knihovna J. Mahena
11 000 Kč
SK Řečkovice
23 000 Kč
Modrá linka
3 000 Kč

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Vlčí stopa
2 000 Kč
Diecézní charita
5 000 Kč
Roska
6 000 Kč
zrušila vzhledem v nejasnostech v podaných nabídkách výběrové řízení na
výměnu oken v domech Novoměstská 7-19 a 23-41 (výběrové řízení se bude
připravovat znovu),
schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávku a instalaci výtahů
v bytovém domě Novoměstská 7-19,
schválila zvýšení nájemného v bytech v nástavbě na domě Novoměstská 7-19 na
80 Kč měsíčně za čtvereční metr podlahové plochy,
projednala další bytové záležitosti,
schválila výzvu k podání nabídky na rekonstrukci elektroinstalace a zdravotnětechnické instalace v MŠ Novoměstská 1,
schválila výzvu k podání nabídky na další etapu regenerace panelového sídliště
Řečkovice (spadá sem zrušení starého dětského hřiště u bytových domů
Novoměstská 45 a 47, rekonstrukce parkoviště u ZŠ Horácké nám., rozšíření
stávajícího parkoviště před bytovými domy Vl. Pittnerové 5 a 9, rekonstrukce
dětského hřiště u bytových domů Letovická 14 a 16 – provedení všech těchto
prací je vázáno na poskytnutí státní dotace),
schválila jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektu úprav zahrad mateřských škol nabídku Ing. Milady Valáškové, Sibiřská 16, Brno,
schválila smlouvu o dílo se společností 3MAR SYSTEMS, a. s., Stará Kysibelská 75A,
Karlovy Vary, na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ Škrétova 2,
schválila smlouvu o dílo se společností FEVA, s. r. o., Belcrediho 5a, Brno, na opravu
kašny u kostela,
projednala majetkové záležitosti – pronájmy nemovitostí,
projednala zprávu z výboru pro národnostní menšiny,
projednala zprávy předložené jednotlivými komisemi.
L. F.

Termín zasedání ZMČ

XII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora se uskuteční
ve čtvrtek 19. dubna 2012 v 15:00 hodin v zasedacím sále řečkovické
radnice, Palackého náměstí 11. Zasedání zastupitelstev jsou veřejná.
ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Bezpečnost občanů v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v r. 2011
Zastupitelstvo městské části každoročně na svém zasedání, zpravidla
v prvních měsících kalendářního roku, projednává bezpečnostní situaci
za účasti představitelů Policie ČR a Městské policie Brno. Z předložených
zpráv obou policií vyplynulo, že v hodnoceném roce bylo spácháno
na území naši městské části 304 trestných činů. Převážně se jednalo
o pouliční kriminalitu, a to vloupání do zaparkovaných motorových
vozidel, dále pak o podvody, zejména na starších občanech. Zvýšila se
četnost oznámení týkající se podvodů při internetových obchodech.
Na druhé straně nebyl zaznamenán žádný závažný násilný trestný čin.
Objasněnost trestných činů je však nízká, je uváděno přibližně 26 %,
což představuje v porovnání s předchozím rokem pokles o 4 %. Tento
pokles v objasněnosti je spojován s poklesem počtu policistů v přímém
výkonu služby a nedokonalou legislativou. Obvodní oddělení Policie ČR
Brno-Královo Pole šetřilo na území městské části 679 přestupků, z nichž
70 % byly přestupky odhalené a řešené v souvislosti s provozem motorových vozidel na pozemních komunikacích. Celkově je hodnocena
vedoucím tohoto obvodního oddělení bezpečnostní situace v naši
městské části na stejné úrovni v porovnání s předchozími roky.
V uplynulém roce Městská policie Brno realizovala projekt „Územář“,
jehož cílem bylo usnadnit přímý kontakt občanů se strážníky, kteří mají

svěřenou odpovědnost za konkrétní území. Naše městská část je pro
tento účel rozdělena na 3 samostatné úseky. Řečkovice jsou rozděleny čarou tvořenou ulicemi KUŘIMSKÁ, BANSKOBYSTRICKÁ, TEREZY
NOVÁKOVÉ a ŽILKOVA na dvě části a třetí část tvoří Mokrá Hora.
Takto zmenšená území strážníci městské policie snadněji obsáhnou
při pochůzkách a mají lepší přehled o svěřené části, včetně znalosti
místních poměrů, pořádku a bezpečnosti. V městské části bylo za uplynulé období zjištěno a řešeno strážníky městské policie celkem 6 023
událostí. Za odhalené protiprávní jednání spáchané na území městské
části byly uloženy pokuty v celkové výši 361 200 Kč. Cílených kontrol
bylo uskutečněno 3 772 a byly prováděny na základě vyhodnocení
bezpečnostní situace v jednotlivých lokalitách, poznatků jednotlivých
strážníků s územní odpovědností, žádostí a podnětů občanů, a konečně
i na žádost městské části.
Ve srovnání s ostatními je naše městská část v oblasti bezpečnosti
na dobré úrovni a nezbývá nám, než si přát, aby se tento stav v dalším
období zlepšoval se zaměřením na ty oblasti, kde je nejvíce problémů,
tedy na dopravu a veřejný pořádek.
Ivan Mašek

Vážení obyvatelé Řečkovic,
první letošní sbírka šatstva zaplnila prostory společenského centra Pivovar snad ještě o něco více
než náš první společný pokus loni o dušičkách. Je to velmi příjemný pocit, Vaše odhodlání pomáhat
od loňska v žádném případě neochablo. Děkujeme Vám za to.
Druhý velký dík směřuje opět k vedení Vaší radnice a jejím zaměstnancům, kteří opět pomohli
s propagací a poskytnutím potřebných prostor při zajištění sbírky. Těšíme se na další spolupráci při
příštích sbírkách.
Ing. František Svoboda, Diecézní charita Brno
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Na kus řeči s RNDr. PETEREM KRUPKOU, Ph.D.
Vážení čtenáři, v tomto vydání našeho zpravodaje ŘEČ vám představíme Gymnázium Terezy
Novákové. Požádali jsme o rozhovor jejího ředitele pana RNDr. Petera Krupku, Ph.D., který je
v čele gymnázia již od roku 2009.

1) Pane řediteli, můžete na úvod stručně
charakterizovat Vaše gymnázium (vyjádřete se prosím i k provedené optimalizaci středních škol v JmK)?
První hlavní rys našeho gymnázia je, že je
osmileté. Nové studenty přijímáme pouze po 5.
třídě ZŠ. Podle toho se také snažíme pracovat.
Víme, že jde o děti, které přicházejí z 1. stupně základní školy přímo na gymnázium,
takže se jim zcela změní způsob školní docházky – budou mít více učitelů, budou
mít výrazně starší spolužáky, a proto v prvních ročnících studia klademe velký důraz
na výchovnou práci a na práci třídního učitele. Výuka je náročnější, jde koneckonců
o děti, které jsou studijně nadané, ale hlavní důraz na znalosti přichází až v pozdějších
ročnících.
Druhý hlavní rys našeho gymnázia je skutečnost, že jde o všeobecné gymnázium
– učební plán je postaven jak pro budoucí právníky či historiky, tak pro lékaře nebo
matematiky. Žáci v posledních ročnících si uzpůsobují prostřednictvím volitelných
předmětů studium podle svých dalších profesních a studijních zájmů. V posledním
ročníku mají dokonce více hodin z předmětů, které si sami zvolili, než z těch, které
jim předepisujeme.
Třetí a velmi důležitý rys školy je důraz na samostatnou tvůrčí práci žáků ve vyšším
stupni a důraz na rozvoj studijních dovedností žáků. V sextě žáci zpracovávají ročníkovou práci, často na akademických nebo vysokoškolských pracovištích. Tyto práce
pak soutěží v soutěži SOČ, v septimě pak píší během půl roku populárně-vědecký
článek v cizím jazyce a v posledním ročníku je obhajoba práce součástí maturitní
zkoušky.
Mám-li komentovat optimalizaci sítě středních škol v Jihomoravském kraji (tím
pádem i v městě Brně), musím říci, že zřizovatel stojí před velmi těžkým úkolem.
Počet míst nabízených na středních školách výrazně převyšuje počty žáků, kteří
opouštějí základní školy – a je třeba spravedlivě říci, že i víceletá gymnázia, jakkoli
je takových tříd ve státních školách v Brně málo, se na tomto nepříznivém stavu
také podílejí. Míst je tolik, že každého absolventa základní školy je možno umístit na
maturitní obor. Tento stav je zcela neúnosný a musí dojít k úsporám. Potud to všichni
chápou. V okamžiku, kdy dojde na konkrétní kroky a je označena škola, která má být
sloučena s jinou nebo které má být omezena kapacita, začne vzrušená debata. Sejde
se velké množství argumentů, proč je právě v případě dané konkrétní školy tento
krok nepřijatelný. Musím říci, že zřizovatel se snaží najít cestu, která studijní možnosti
brněnských dětí neomezí. Jak se situace vyvine, ale ještě není jasné. Jen doplním,
že z kroků Jihomoravského kraje je zřejmé, že s gymnáziem v Řečkovicích se i pro
budoucnost v nezměněné podobě počítá.

2) Gymnázium Terezy Novákové oslaví příští rok 20 let svého vzniku.
Co se za tu dobu podařilo vedení školy a jaké jsou plány do blízké
budoucnosti?
Gymnázium si získalo dobré jméno mezi brněnskými středními školami a troufnu
si říci, že nejen mezi brněnskými. Vysoké školy považují naše absolventy za dobře
připravené pro studium, jsme považováni za solidního partnera v projektech, spolupracujeme např. i na reformě vzdělávání budoucích učitelů na Masarykově univerzitě.
To by bez dobrých výsledků naší práce nebylo možné.
Pro nejbližší budoucnost máme řadu plánů. Jednak musíme neustále reagovat
na měnící se podmínky v českém školství – musíme průběžně upravovat náš Školní
vzdělávací program, musíme se vypořádat s neustále nejasnou situací kolem maturit
i s rychle se měnící společností. Ale stručně řečeno, chceme využít všechny možnosti,
které škola má – chceme nadále úzce splupracovat s obcí, chceme, aby rodiče stáli
v procesu vzdělávání na naší straně, chceme mít vzájemně prospěšné partnerství
nejen s vysokými školami, ale i s firmami, ale hlavně chceme, aby náš Školní vzdělávací program byl postaven tak, že plně využijeme schopností a předpokladů každého
našeho žáka a že ho dobře připravíme pro další studium a pro budoucí profesi.
Samostatnou kapitolou jsou plány na rekonstrukci budovy – přípravy jsou
v plném proudu a rekonstrukce se již stává realitou, ale to je na dlouhý komentář
(třeba příště).

3) Každý rok končí studium přibližně 60 studentů. Jaké mají uplatnění a jak
jsou úspěšní v praxi, resp. při studiu na vysoké škole?
Naši absolventi se za posledních 5 let všichni (až na jedinou loňskou výjimku,
tam však šlo o velmi nabitý studijní obor) úspěšně dostali na vysoké školy. Většina
z nich dobře studuje. Nicméně bohužel přesná čísla nejsou k dispozici, vysoké školy
je neposkytují, takže můžu komentovat jen to, co nám říkají sami absolventi.

4) Studenti gymnázia mají možnost se zapojit aktivně i do mimoškolských
aktivit. Řada studentů dosahuje v studentské odborné činnosti (SOČ)
velmi dobré a výborné výsledky. Můžete čtenářům přiblížit i tuto oblast?
Středoškolská odborná činnost – SOČ – je nejvýznamnější soutěž středoškoláků
ve “vědeckých disciplinách”. Každý soutěžící zpracuje odbornou či vědeckou práci na
téma, které si zvolí – u nás pracují jeden školní rok, často pracují na vědeckých pracovištích na brněnských vysokých školách či na Akademii věd ČR, a pak ji prezentuje na
přehlídce prací. Postupně probíhá školní, městské, krajské a celostátní kolo. Navazují
i mezinárodní soutěže, kam každoročně také někteří naši studenti jezdí reprezentovat
Českou republiku. Práce našich žáků jsou tak kvalitní, že každoročně bodují v celostátním kole, každoročně máme vítěze. Stejně jako je gymnázium na tř. Kpt. Jaroše
vnímáno jako vynikající gymnázium se zaměřením na matematiku v celostátním
měřítku, řečkovické gymnázium je nejúspěšnější české gymnázium v soutěži SOČ.
Máme více kvalitních prací, než mají některé kraje.

5) V dubnu bude u Vás přijímací řízení žáků 5. tříd základních škol do
1. ročníku gymnázia. Jak bude toto řízení probíhat a jaké jsou požadavky
na studenty?
Přijímací řízení má za úkol vybrat z uchazečů ty studenty, kteří mají pro studium
na osmiletém gymnáziu dobré předpoklady. Hlavní hodnocenou součástí jsou
výsledky přijímací zkoušky, méně bodovanou, ovšem ve výsledku také velmi důležitou součástí jsou jednak výsledky na vysvědčení ve 4. a 5. třídě na ZŠ a jednak další
skutečnosti – máme zájem o žáky, kteří umí pracovat a umí překonávat obtíže, proto
přiznáváme body těm uchazečům o studium, kteří soustavně a dlouhdobě navštěvují
kroužky se vzdělávací nebo výchovnou náplní – ZUŠ, jazykové školy, sportovní oddíly
apod.
Samotná přijímací zkouška sestává ze tří částí. První je písemná zkouška z matematiky, kde budou žáci řešit úlohy podobně jako ve škole (nikoli test, ale normální
písemka), druhá část je obdobná písemná zkouška z českého jazyka a třetí částí
je test obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO. Písemná zkouška
z matematiky prověří základní matematické znalosti žáků a jejich schopnost řešit
problémy. Úlohy budou standardní, některé však budou ne zcela typové. Písemka
z češtiny prověří, jak žáci ovládají jazyk – budou zařazeny úkoly na gramatiku, větnou
stavbu, ale např. i úkoly, kde prokáží právě svou slovní zásobu. Test společnosti SCIO
pak prověřuje schopnost rychlé orientace a schopnost zvládnout větší množství
jednodušších úkolů.
Všechny podmínky přijetí jsou uvedeny na webových stránkách školy.

6) V květnu budou probíhat ústní a písemné maturity. Je něco nového v této
oblasti na Vašem gymnáziu?
Maturitní zkouška se neustále vyvíjí, oproti loňskému roku však nedojde k žádným
změnám. Ve společné (státní) části budou žáci skládat komplexní zkoušku z českého
jazyka a literatury a vyberou si zkoušku z matematiky nebo cizího jazyka. V profilové
(školní) části pak budou skládat dvě tradiční ústní zkoušky a obhajovat maturitní
práci.

7) Jste státní školou, jak s Vámi spolupracuje zřizovatel a jaké máte zkušenosti s vedením města Brna a městské části Brno-Řečkovice a Mokrá
Hora?
Zřizovatel má zájem na tom, aby školy plnily to, co mají – aby dobře vzdělávaly.
Zástupci Jihomoravského kraje, ať už z odboru školství, nebo pan náměstek hejtmana
Ing. Juránek, který má na starosti školství, se o školu průběžně zajímají a pomáhají.
Kraj také vypisuje dotační programy, ve kterých si každá škola může najít svou
parketu, nás se zejména týkají programy na podporu talentovaných studentů.
S městem Brnem již nepřicházíme institucionálně do styku, ale musím využít tuto
příležitost, a poděkovat. Do června 2011 byla budova gymnázia v majetku města Brna
a musím říci, že město o ni pečovalo jako dobrý hospodář. V posledních dvou letech
pak zástupci města - zejména pan náměstek primátora Ing. Pospíšil - výrazně přispěli
k tomu, že budova byla směněna s krajem, což umožní její rozšíření a modernizaci
a v důsledku pak pomůže ještě zlepšit podmínky pro výuku.
Spolupráci s obcí – s městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora – si mohu také
jen pochvalovat. Obec nám jednak velmi vychází vstříc v našich potřebách (pronájem
amfiteátru či hlavního sálu řečkovické radnice, ale i např. velmi věcné a vstřícné
jednání na všech odborech, kam místně příslušíme), jednak nás podporuje i svou
autoritou tam, kde může pomoci.
Na závěr mi dovolte poděkovat Vám za poskytnutí rozhovoru a popřát Vám,
pedagogům a spolupracovníkům všechno nejlepší, hodně úspěchů a pevných
nervů v pedagogické činnosti, při výchově nové generace, a studentům hodně
úspěchů při studiu.
Rozhovor připravil doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.
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ZÁJEZD PRO SENIORY
Klub důchodců Hapalova s podporou Městské části Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory ve středu 9. 5.
2012, odjezd v 07.30 hodin od pošty Brno 21, Kolaříkova 10, návrat
ve večerních hodinách. Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní
Velký Meder na Slovensku.
Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo:
604 949 436, v pracovních dnech mezi 16:00 - 20:00 hod.
Mgr. Petr Štancl, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

CVČ Mateřídouška, Gromešova 1
tel.: 541 214 305

Připravili jsme pro vás v dubnu následující akce:
Velikonoční výlet do ZOO v Brně,
čtvrtek 5. 4. „Pojďte s námi za zvířátky“
Akce je pro děti od 6 let. Bližší informace najdete na našich stránkách.
Přihlášky, informace: D. Pospíšilová 739 283 230, K. Volfová 606 206 477
Přechod Pálavy v sobotu 21. dubna
Pojďte se projít rozkvetlou přírodou, vyvětrat hlavy a načerpat nové síly.
Užijete si krásných cca 10 - 12 km, nezapomeňte na foťáčky!
Informace na našich stránkách.
Přihlášky: K. Psotová 732 325 457 psotova.materidouska@seznam.cz
Pálení čarodějnic, pondělí 30. dubna od 18.00 do 20.00 hodin
Uskuteční se na zahradě CVČ Mateřídouška. Nezapomeňte na vhodný
společenský oděv, nastartujte košťata a přilétněte! Milovníci opékaných
specialit, buřtíky s sebou. Zkouška čarodějnických schopností, módní
přehlídka. Vstupné: 30 Kč, čarodějnice a čarodějové ve společenském
oděvu zdarma.
Nabídka letních táborů PŘÍMĚSTSKÉ:
Pohádkový týden pro nejmenší, od 9. 7. do 13. 7. 2012
Děti od 4 do 6 let, denně od 8 do 15.30 hodin.
Cena: 1 000 Kč Přihlášky: cvcmateridouska@seznam.cz
„Jak znám město Brno“ od 16. 7. do 20. 7.
Děti od 7 do 12 let. Cena 1 000 Kč. Denně od 8 do 16.00 hodin.
Informace, přihlášky: Eliška Fleková 723 262 216
nebo cvcmateridouska@seznam.cz
Hudebně dramatický tábor „Setkání s múzami I“ od 23. 7. do 27. 7.
Děti od 6 do 12 let. Cena 1 000 Kč. Denně od 8 do 16.00 hodin.
Informace, přihlášky: cvcmateridouska@seznam.cz, Jana Špačková
721 319 512
„Šikovné ruce“ od 6. 8. do 10. 8.
Pro děti od 6 do 15 let.
Cena: 1 200 Kč. Denně od 8 do 16 hodin.
Informace, přihlášky: Mgr. Radka Čáslavová, rcaslavova@seznam.cz
Mineralogicko-paleontologický tábor od 6. 8. do 10. 8.
Pro děti od 8 do 15 let. Každodenní výpravy za nerosty a zkamenělinami.
Cena 1 500 Kč. Denně od 8 do 16 hodin.
Informace, přihlášky: Ing. Karla Psotová, psotova.materidouska@seznam.cz
„Kouzelník Čáryfuk“ od 13. 8. do 17. 8.
Pro děti od 6 do 9 let. Cena 1 000 Kč. Denně od 8 do 16 hodin.
Informace, přihlášky: Mgr. Karin Volfová, karin.volfova@email.cz
Hudební tábor „Setkání s múzami II“, od 20. 8. do 24. 8.
Pro děti od 5 do 10 let. Denně od 8 do 16 hodin. Cena 1 000 Kč.
Přihlášky: Petra Daníčková 605 816 806 cvcmateridouska@seznam.cz
„Máme rádi zvířata“, od 27. 8. do 31. 8.
Pro děti od 5 do 10 let: denně od 8 do 16 hodin. Cena 1000 Kč.
Informace, přihlášky: Mgr. Daniela Pospíšilová 739 283 230. cvcmateridouska@seznam.cz
Do uvedených táborů se hlaste na adresách uvedených u jednotlivých
táborů.
Více informací naleznete na našich stránkách:
www.ddmhelceletova.cz/materidouska
POBYTOVÉ TÁBORY:
Cestou necestou – tábor pro rodiče s dětmi, 22. 7. - 28. 7.
Čeložnice na Kyjovsku. Cena: 2 700 dospělí, 2 200 děti.
Informace, přihlášky: Mgr. Daniela Pospíšilová, 739 283 230
Mineralogický v Malých Svatoňovicích, 2. 7. - 11. 7.
Informace: Ing. Karla Psotová 732 325 457

PROGRAM PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY NA II. ČTVRTLETÍ 2012
Klub důchodců Kořenského - v sále ZUŠ na ulici Kořenského 23a, Brno

13. duben
20. duben
27. duben
4. květen
11. květen
18. květen
25. květen
1. červen

Ing. Sochorec Lumír – Kuba
Ing. Novák Jaromír – Irsko
Ulrichová Ludmila – Osvobozování Řečkovic
Mgr. Klementová Marie – Uganda
RNDr. Fišerová Lenka, PhD. – Malta
Ing. Druckmüllerová Zuzana – Trek kolem Annapuren
Mgr. Procházka Jaromír – V rakouských Alpách
Druckmüllerová Hana – Island 2. část

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Klub důchodců Mokrá Hora - v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno

2. duben
16. duben
30. duben
14. květen
28. květen
11. červen

Fialová Terezie – Zapomenuté kouty středních Čech - lomy
Ing. Hrotek Jiří – Plavba po Atlantiku
Mgr. Sommerová Petra – Nepál
Mgr. Klementová Marie – Uganda
Růžička Rudolf – Argentina
Budín Karel – Řím a Vatikán

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

CVČ Domino Kořískova 16, Brno-Řečkovice,
tel.: 608 644 313, dominocvc@gmail.com

Pobočka DDM Helceletova - www.ddmhelceletova.cz
NABÍDKA AKCÍ:
Přihlašujte se prosím na akce min. 3 dny předem: J. Podzemná, kontakt
v hlavičce.
5. 4. a 6. 4. 2012 VELIKONOČNÍ DÍLNY - zdobení vajec, pletení
pomlázky, čtvrtek, pátek 9-13 hodin
Batika, vykrývání voskem, zdobení keramických vajíček, hledání velikonočního pokladu. Určeno pro děti i dospělé, děti do 4 let s doprovodem.
11. 4. 2012 KERAMICKÉ HODINY
Středa 18-20 hod. Určeno pro dospělé a 2. stupeň ZŠ a SŠ. Cena 200 Kč
- bez strojku.
21. 4. MINIFOTOALBUM nebo OZDOBNÝ DIÁŘ „scrapbookové dopoledne“, v sobotu 9-13 hodin
LETNÍ TÁBORY (CVČ Domino, Řečkovice):
20. 8. - 24. 8. 2012 ZÁHADY STŘEDOVĚKU, příměstský s pobytem 2
dny mimo Brno. Pro školáky. Orientační cena: 1600 Kč.
27. 8. - 31. 8. 2012 BÁJEČNÝ OLYMP, příměstský s možností procvičení
angličtiny, děti od 6 let. Orientační cena: 1200 Kč.
V sobotu ANGLICKÁ KONVERZACE PRO DOSPĚLÉ
Informace: L. Byrtusová, byrtusovalucie@seznam.cz
TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU – individuální výuka
Kontakt: Klára Kleinerová, kl.klada@gmail.com, tel: 724 876 340
Jana Podzemná

Galerie řečkovických rodáků Herec Eduard Cupák
(Dokončení ze strany 1)
Při psaní této vzpomínky na velkého českého herce jsem se osobně setkal se
synovcem E. Cupáka panem Igorem Altsternem, žijícím v Brně. Byl tak velice laskav, že
mi poskytl osobní vzpomínky na svého strýce. A jaký že byl Eduard Cupák člověk? Byl
milý a laskavý k lidem, herectví mu bylo vším. Na druhé straně byl přísný jak k sobě,
tak i ke kolegům na jevišti, na každou roli se pečlivě připravoval, herecké nasazení
muselo být v jeho podání vždy stoprocentní. Při každé návštěvě Brna rád zavítal do
Řečkovic, kde navštívil někdejší rodný dům, jakož i další známá místa svého dětství
a mládí. Od roku 1952 žil E. Cupák v Praze, kde za ním synovec pravidelně jezdíval
na návštěvy i na prázdniny. Ve volném čase se věnoval svým zálibám – kultuře, četbě
knih a hudbě. Byl člověkem s všestranným rozhledem, jeho zamilovaným místem se
stal starý mlýn ve Velkých Popovicích u Prahy, který vlastním úsilím opravil na obyvatelný dům po vzoru anglického sídla. Trávil zde téměř všechen svůj volný čas.
Jako silný kuřák trpěl Eduard Cupák mnoho let plicními problémy, nakonec mu
musely být implantovány umělé plíce. Za celoživotní účinkování v dabingu (jeho
hlasem promlouval např. Alain Delon ve francouzském kriminálním filmu Smrt darebáka či britský herec Edward Fox v thrilleru Den pro šakala) získal Eduard Cupák v roce
1995 Cenu Františka Filipovského, kterou si však kvůli nemoci již nemohl převzít
osobně. Zemřel 23. června 1996 v Praze v pouhých 64 letech a místo posledního
odpočinku nalezl na pražském hřbitově Malvazinky.
Pozn.: Autor příspěvku děkuje za cenné připomínky a informace k tomuto článku
panu Igoru Altsternovi a paní Ludmile Ulrichové.
Jan Jandl
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Hravé odpoledne
s Montessori
V rámci Brněnských dnů pro
Zemi 2012 vás zveme na Hravé
odpoledne s Montessori
v neděli 15. dubna
od 14.30 do 17.00 hod.

Pro děti budou připravena stanoviště
s úkoly s přírodní tématikou a pohybové aktivity. Akce začíná v Montessori Centru a bude probíhat v blízkém
okolí. Doporučený věk dětí: 1 - 6 let.
V případě nepříznivého počasí se
akce koná v Montessori Centru.
Vstup volný.
Montessori
– vzdělávací rodinné centrum
Ječná 29a, Brno-Řečkovice
tel.: 732 859 257
e-mail: info@montessori-brno.cz
www.montessori-brno.cz

Dobrovolní hasiči se představují
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás poprvé oslovil jménem
nově vzniklého dobrovolného hasičského sboru
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Přesto, že naše
organizace je, coby nově vzniklé občanské sdružení, zatím v plenkách, rád bych Vás informoval
o počátcích našeho spolku a o tom, jakým směrem
bychom se v budoucnu rádi ubírali a kam chceme
směřovat naši činnost.
Myšlenka na založení dobrovolného hasičského sboru v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá
Placená inzerce
Hora se během první schůzky s představiteli obce setkala s pochopením, a proto doufáme,
že i do Vašeho povědomí, povědomí občanů Řečkovic a Mokré7466-Netbox-INZ
Hory, se nově
vzniklý
90x130mm-Reckovice.indd
2
hasičský sbor zapíše dobrým jménem a kladným dojmem.
V loňském roce byly začátky naší činnosti především ve znamení vyřizování formálních
záležitostí, kdy bylo zapotřebí získat několik potřebných listin a jiných nezbytných údajů.
V letošním roce bychom již rádi realizovali činnosti, které jsou pro dobrovolné hasiče
typické. V případě potřeby chceme být nápomocni obci a dále pro vás zorganizovat několik
prezentačních a výchovně preventivních akcí, zaměřených na požární ochranu a ochranu
obyvatelstva. Výhledově máme v úmyslu vést zájmový kroužek pro Vaše ratolesti. S ohledem
na legislativní a finanční náročnost je zatím vzdálena myšlenka zřídit ve spolupráci s městskou částí výjezdovou jednotku našeho hasičského sboru, která by zasahovala u všech
mimořádných událostí na území obce.
Věřím, že činnost hasičského sboru se bude vyvíjet ku prospěchu městské části, že naše
spolupráce s představiteli obce bude probíhat v konstruktivním a podnětném duchu jako
doposud a že velkým dílem přispějeme k bezpečnosti občanů, k přátelské atmosféře a obohatíme již tak dost pestrý kulturní život městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Za hasičský sbor Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Bc. Filip Venclovský

Nabídka LETNÍCH TÁBORŮ PS Pionýr Řečkovice:
A) LETNÍ TÁBORY
na táborové základně v jižních Čechách, Dobrá Voda, okres Jindřichův Hradec:
30. 6. - 7. 7. Dovolená U Kalicha, tábor pro rodiny s dětmi. Cena dle věku účastníka
a objednaných služeb (plná penze, polopenze) v rozmezí 1750 - 2100 Kč za osobu.
Info na webmaster@kubove.cz.
7. 7. - 21. 7. Letní tábor „Odysseova cesta“ pro děti 6-13 let, cena 3600 Kč.
Info na www.mustangove.net.
21. 7. - 7. 8. Letní tábor U Kalicha, PTO Severka (obsazeno)
B) PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
v klubovně na Horáckém náměstí 12:
27. 8. - 31. 8. Příměstský tábor „Z pohádky do pohádky“
pro děti 6-12 let, cena 1300 Kč pro členy PS / 1500 Kč pro nečleny, hry, rukodělky, výlety (Jungle
park, Bongo, ZOO, parník...). Info na www.severka.cz.

Hana Procházková, PS Pionýr Řečkovice

Placená inzerce

RD NA KLÍÈ

5.3.2012 9:02:13

BRNO-ÚTÌCHOV

Magnum

magnum@re-max.cz

3+kk - 3.930.000 Kè
vèetnì pozemku a DPH

733 679 901

RODINNÉ DOMY ZA CENU BYTU!
· dvojpodlažní RD 87-100 m2 o velikosti 3+kk a 4+kk
· domy s nízkými nároky na energii
· parkovací stání na vlastním pozemku
· k dispozici: 5 pozemkù - 236 m2, 1 pozemek - 387 m2
RE/MAX Magnum
Banskobystrická 819/52, 621 00 Brno, tel.: 541 215 165
e-mail: magnum@re-max.cz, www.re-max.cz/magnum

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ ADRESY
Gynekologická ordinace MUDr. Petra Zlámala
od 16. 4. 2012 sídlí v nově zrekonstruovaných prostorách na Kronově ul. 47, BrnoŘečkovice, tel.: 541 225 296. Trvá možnost
registrace nových pacientek.
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PLACENÁ INZERCE
NABÍZÍM doučování i výuku angličtiny nebo francouzštiny dětem,
žákům ZŠ, středoškolákům i dospělým dle domluvy a za příznivou
cenu, email: hanahajkova@centrum.cz, tel. 775 104 820

ELEKTROINSTALACE. Provádíme veškeré elektropráce
v bytech a domech. www.elektrosova.cz, tel. 777 171 926

MALBY, NÁTĚRY Zahrádka. Tel.:776 670 520

HROMOSVODY. Provádíme montáž, opravy a revize hromosvodů.
www.elektrosova.cz, tel. 777 171 926

MED kupujte přímo od včelaře. Svat. Čecha 36, Král. Pole,
tram. 1, zast. Husitská, ÚT, ST, ČT 15-18 hod. Tel.: 549 250 323

KOUPÍM byt 1+1 až 2+kk/2+1, v Řečkovicích, Medlánkách a okolí.
Ne přízemí. Nabídku od majitele, děkuji. Tel: 603 104 983

TELEVIZORY-OPRAVY V BYTECH provádí
HANÁK. Tel.: 549 272 587

KOUPÍM garáž na ul. Renčova nebo v blízkém okolí příp. vyměním
za ul. Kárníkova (nová střecha, zrekonstruov. interiér). Tel.: 728 266 934

MALÍŘ pokojů, tel.: 549 272 738, 604 518 776

ELEKTROINSTALACE a revize, hromosvody, byt. jádra od 70. tis.
Poruchová služba-elektro vč. so a ne. Tel.: 608 850 834

HODINOVÝ MANŽEL - stavař od sklepa po střechu, elektro, voda,
truhlář, rekonstrukce koupelen, ochrana proti holubům.
Hod. sazba od 150,- Kč. Tel. 603 510 009
MALBY – NÁTĚRY ONDERKA. Tel.: 541 262 997,
604 731 918. www.malby-natery.eu
PŘÍMÁ zájemkyně koupí menší byt s balkonem v Řečkovicích.
Platba v hotovosti. Děkuji za nabídky. Tel.: 603 305 516
MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606469316,
547225340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově=SLEVA 250 Kč!
AUTOVRAKY ODTAH, ekologická likvidace i s vyřazením na MU.
VÝKUP AUT, prodej ND, www.vrakoviste-brno.cz, tel. 608 03 03 04
BYT 3+1 Řečkovice, ul. Novoměstská, prodám. Tel: 605 556 300
HLEDÁM ke koupi byt nebo RD v Brně-Řečkovicích. Prosím nabídněte.
Tel.: 605 476 589
RÁMOVÁNÍ OBRAZŮ, Metodějova 9a, Kr. Pole, tel: 541 211 165
KADEŘNICKÉ SLUŽBY do domu. Tel.: 549 273 655, 605 553 207
DĚTSKÉ tábory-sportovní, jazykové, taneční, výtvarné, pro teenagery.
Minitábory pro rodiče s dětmi 1-9 let. Tel.: 541 229 122, www.drak.cz
PŘEPRAVA OSOB Ford Tranzit bus 8 + 1. Cena 12,- Kč/km,
tuzemsko, zahraničí. Tel.: 603 510 009
DOPRAVA PRO SENIORY-odvoz k lékaři, na nákup apod.
P. Zouhar, tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
PROVÁDÍME rekonstrukce bytových jader, koupelen, stavební
a instalatérské práce. Na trhu jsme již 13let a protože jsme nebyli
první a nejsme ani největší, tak o to více nám záleží na Vaší
spokojenosti. www.koupelnyjelinek.cz, tel. 608 877 322

FITKO JANA: pilates, pilates pro začátečníky, power joga, zumba.
NOVINKA – pilates circuit. Nový intenzivní trénink pro Vaše tělo.
Lekce jsou bez rezervace. www.fitkojana.cz, tel.: 724 912 970
BYTOVÁ JÁDRA, koupelny, interiéry, celkové rekonstrukce na klíč.
Práce obkladačské, zednické, instalatérské, sádrokartonářské.
Osobní přístup, spolehlivost, kvalita.
Volejte nonstop 777 141 165, 773 518 654
PNEUSERVIS ŘEČKOVICE - Novoměstská 43 (naproti Top Moravia)
!NOVĚ na přezutí sleva až -20%!
Kompletní pneuservisní služby. Internetové ceny pneumatik např.
165/70R14 od 920,- 195/65 R15 od 1.297,- 205/55 R16 od 1.530,Prodej litých a ocelových disků za výhodné ceny.
!POZOR SLEVA! KONTROLA AUTOKLIMATIZACÍ za sníženou cenu
350,- NOVINKA prodej autobaterií VARTA za cenu od 1.350,-vč. DPH
Provozní doba: Po-Pá 9-12 12,30-18 hod, SO -12 hod.
TEL: 541 227 054, e-mail:pavel.hurka@email.cz
MASÁŽE u vás i u nás. Prima Vera. Levně. Tel.: 773 92 49 49
HLEDÁM spolupracovníky do nutričního klubu v Brně.
Erika Gendráčová, tel. č.: 606 534 593
ELEKTROREVIZE-el. spotřebiče, nářadí, byty, domy, průmysl.
provozy, hromosvody. www.revize-sialini.cz Tel.: 606 041 003
ELEKTROINSTALACE-byt. jádra, domovní a prům. instalace,
rekonstrukce.www.revize-sialini.cz Tel.: 606 041 003
AUTODOPRAVA-stěhování-nonstop.Tel.: 725 05 51 40, Sedláček,
www.stehujulevne.cz, infodoprava@email.cz

PRODÁM 2+kk, Duhová pole. Tel. č.: 606 608 620

PEDIKÚRA - nově ve studiu SUCCESS, Banskobystrická 138,
(zast. Kořískova). Objednávky na tel. 604 618 699

Placená inzerce

Placená inzerce

ZPRACUJEME ZA VÁS

KOMINICTVÍ ŠMORA

 Ôÿ(71,&79Ì
 '$1Ď
 MZDY

PROHLÍDKY – ČIŠTĚNÍ – REVIZE – VLOŽKOVÁNÍ

tel.: 605 373 313
ssmora@nbox.cz
Pozor, každý kominík by měl mít u sebe
živnost. list, občan. průkaz a nejlépe i osvědčení
Revizní technik!
Placená inzerce

tel.: +420 608 147 130
www.wolfconsulting.cz
Placená inzerce

Pohřební služba NOSTALGIE s.r.o

•

jakostní, přívlastková, výběrová
vína od moravských vinařů
a ze Španělska

Po – Pá: 7.30 -15.00 hod. Tel: 541 229 234
Zajistíme veškeré služby v případě úmrtí.
Nepřetržitý svoz z bytu. Tel: 533 424 046

•
•

velká nabídka kvalitních sudových vín

Banskobystrická 137, Řečkovice

www.nostalgie.cz

OTEVŘENO
PO – PÁ 14 – 19 h
Tumaňanova 1, Brno
tel.: +420 777 768 663

•

delikatesy k vínu – olivy, sýry,
vážené oříšky aj.
dodávky vín na svatby, narozeniny,
promoce a jiné slavnostní příležitosti
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Kam vyrazit za sportem?
Sportovní program na DUBEN:
Národní házená – 1. liga (sportovní areál při ZŠ Novoměstská)
7. 4. 1. NH Brno : SK Studénka 14:00 hod.
15. 4. 1. NH Brno : Stará Ves n/O. 14:00 hod.
Fotbal - II. třída městský přebor muži (fotbalové hřiště na Novoměstské)
31. 3. SK Řečkovice : Start Brno 15:30 hod.
21. 4. SK Řečkovice : Sparta Brno B 16:00 hod.
- I. třída krajské soutěže dorostu
7. 4. SK Řečkovice : MCV Brno 13:15 hod.
21. 4. SK Řečkovice : Šlapanice 13:45 hod.
Badminton – 4. liga smíšených družstev (Yonex aréna Jehnice)
15. 4. BC SmartLife Řečkovice B : Sokol Bořitov 9:00 hod.
Městská hala míčových sportů - Vodova:

Duben ve Sportareálu Družstevní bude plný zajímavých cen!
Ve státní svátek dne 1. května budou slosovány kupóny všech návštěvníků bazénu i Active fitness, kteří přišli do Sportareálu Družstevní plavat
nebo cvičit v měsíci dubnu. Ve slosování můžete vyhrát 50 zajímavých cen.
Prázdninový plavecký kemp
Stejně jako loni jsme pro malé plavce připravili prázdninový plavecký
kemp. Kemp je zaměřen na rozvoj plaveckých dovedností a seznámení
se s dalšími sporty. První turnus se koná v týdnu 23. - 27. 7. a druhý
turnus v týdnu 30. 7. - 3. 8. 2012. Neváhejte s přihláškou, plavecké kempy
už se začínají zaplňovat.
Více informací a formulář přihlášky naleznete
na http://www.psrybka.cz/prazdninovy-kemp/

Basketbal – extraliga žen
VALOSUN Brno (podle průběhu Play off )
aktuálně na www.valosunbrno.cz
Volejbal – extraliga žen
VK KP Brno (podle průběhu Play off )
aktuálně na www.vkkpbrno.cz
Futsal – 1. liga
Tango Brno (podle průběhu Play off )
aktuálně na www.tango-brno.cz
Házená – extraliga mužů
KP Brno (nadstavbová část)
aktuálně na www.kpbrno.cz
Termínovou listinu na měsíc KVĚTEN zasílejte nejpozději do 12. 4. na
adresu foltyn.r@volny.cz.
Richard Foltýn – předseda komise sportu a člen rady MČ

Aqua-aerobic na Družstevní nově
Po téměř dvouleté spolupráci se stávajícím provozovatelem aqua-aerobicu
ve Sportareálu Družstevní se naše kroky k 30. dubnu rozcházejí. To ale
neznamená, že byste už neměli s kým cvičit. V současnosti intenzivně
pracujeme na výběru nového provozovatele aqua-aerobicu a jiných pohybových aktivit ve vodě tak, abyste měli možnost pokračovat ve svém
cvičení bez přerušení. O novinkách v této oblasti Vás budeme včas informovat na www.druzstevni.cz a v prostorách Sportareálu.

www.druzstevni.cz

Sportovec roku 2011
V pátek 9. 3. 2012 byli ve velkém sále naší Radnice ohodnoceni nejlepší sportovci,
trenéři, funkcionáři a družstva v rámci tradiční ankety Sportovec roku MČ Brno –
Řečkovice a Mokrá Hora. Členové sportovní komise neměli letos jednoduchou úlohu,
protože se sešel rekordní počet 63 nominací jak od subjektů působících v naší MČ, tak
od zástupců jednotlivců, kteří vykonávají svoji činnost jinde, ale jsou místními občany.
Nakonec bylo vybráno k ocenění 16 sportovců, 5 trenérů, 3 funkcionáři a 5 družstev.
Slavnostní vyhlášení moderoval starosta Sokola - Jiří Růžička, ceny předávali starosta
naší městské části Marek Viskot, předseda komise sportu a člen rady městské části
Richard Foltýn a pozvaná sportovní osobnost: bývalá evropská medailistka, olympionička a stále aktivní basketbalistka VALOSUNU Brno - Irena Borecká. Absolutním
vítězem a nejlepším sportovcem pro rok 2011 byla vyhlášena Nikola Lebánková
(krasojízda na kole) – juniorská mistryně ČR i Evropy a bronzová medailistka z MS Elite
v Japonsku. Všichni ocenění si z pátečního pohodového odpoledne odnesli nejenom
nevšední zážitek (hlavně ti nejmenší), ale i pamětní plakety a věcné ceny, a zúčastnili
se menšího rautu na svou počest.
Richard Foltýn, předseda komise sportu a člen rady MČ
A zde je přehled všech oceněných:
Nejlepší sportovec roku 2011:
Nikola Lebánková – Sokol Horní Heršpice, krasojízda
Sportovec roku 2011:
Kateřina Cyprisová – BC SmartLife Řečkovice, badminton
Petr Šimčák – TJ Sokol Řečkovice, karate
Lukáš Dlabáček – Orel Jednota Řečkovice, běh
Turpal Elmurzaev – TAK Hellas Brno, zápas
David Švéda – TAK Hellas Brno, zápas
Vojtěch Regner – 1. NH Brno, národní házená
Vendula Frintová – Ekol Team, triathlon
Filip Ospalý – Ekol Team, triatlon
Tereza Zahálková – Ski Klub Junior Brno, sjezdové lyžování
Šimon Žalud – SK Řečkovice, fotbal
Václav Huk – Gymnázium Řečkovice, jachting
Jakub Matal – Junior Judo Brno, judo
Tomáš Chadim – Draci Brno, baseball
Gabriela Kubová – TJ Stadion Brno, krasobruslení
Natálie Prokešová – TJ Tesla Brno, akvabely

Trenér roku 2011:
Vítězslav Herosch – VALOSUN Brno,
basketbal - přípravka Řečkovice
Tomáš Trnka – TJ Sokol Řečkovice, volejbal
Milan Velecký – TAK Hellas Brno, zápas
Dušan Sestrienka – 1. NH Brno, národní
házená
Radek Loukota – SK Řečkovice, fotbal starší
žáci
Funkcionář roku 2011:
Libor Fuchs – TJ Sokol Řečkovice
Oldřich Gardáš – Orel Jednota Řečkovice
Jiří Prchal – SK Řečkovice
Družstvo roku 2011:
BC SmartLife Řečkovice – smíšené družstvo badmintonu
TAK Hellas Brno – zápasnické družstvo seniorů
1. NH Brno – družstvo seniorů národní házené, mistři ČR
SK Řečkovice – družstvo fotbalových starších žáků
Draci Brno – mistři ČR v baseballu, kategorie 14, 16 a 19 let
(hráči z Řečkovic a Mokré Hory: M. Kalábek, F. Pospíšil, F. Fabian, M. Krul, M. Kozoň,
V. Pospíšil, L. Kozoň, D. Javorský, J. Rašek a J. Tomek)
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KULTURA
Fotografie Jiřího Šípa

Princezna s dlouhým nosem

Po delší řadě výstav obrazů v naší Galerii na radnici přichází s dubnem výstava
fotografií. Jejich autorem je Jihočech, rodák z Tábora a dlouholetý obyvatel Českých
Budějovic pan Jiří Šíp. Fotografování se podle svých slov věnuje již mnoho let, vzorem
v tvorbě mu byl a je jeho liberecký kamarád profesionální fotograf pan Čech.
Dnes v době digitálních fotoaparátů dává Jiří Šíp, stejně jako velká část profesionálů, přednost klasickému materiálu, jímž jsou svitkové filmy. Vedle toulek přírodou
se v poslední době soustřeďuje na techniku „makro“, díky níž lze pozorovat a zachytit
detaily objektů běžným okem nepostřehnutelné.
Fotografiemi černobílými i barevnými, tématicky konkrétními i „abstraktními“
dovolujícími divákovi popustit uzdu své fantazie naplno, tím vším se nám představí
Jiří Šíp ve dnech 13. až 22. dubna. Slavnostní zahájení výstavy bude v pátek 13. 4.
v 17 hodin. Výstava bude veřejnosti přístupná jako obvykle – v pracovní dny od 14
do 17 hodin, o víkendech od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. Výstava bude prodejní,
vstupné dobrovolné.
Na setkání s vámi nad tvorbou Jiřího Šípa se těší jménem Komise kultury
a informací
Ivan Koláčný

Tak se jmenovala pohádka, kterou dne 27. 2. 2012 zhlédly děti z naší městské části
a možná nejenom z ní. Herci z divadla Koráb nám znovu výborně představili a zahráli
o neposlušné a nafoukané princezně, které narostl obrovský nos, dlouhý asi 30 m,
také paroh na hlavě a velikánské uši. Komicky laděné představení bylo velmi dobře
doplněno písničkami i zapojením dětí a dokonce i dospělých do děje. Pohádka, jak
to tak v pohádkách bývá, nakonec dopadla dobře. Princezna se polepšila, stala se
z ní krasavice bez růžku na hlavě, s malým nosem i oušky. Děti si ještě domů odnesly
již tradičně balónky, drobné mlsáníčko a plyšáčka na památku. Vysoká návštěvnost
a spokojení rodiče i děti byli pro nás signálem, že další představení na radnici bychom
měli uspořádat v brzkém termínu. A proto Vás zveme na další pokračování kulturních
akcí pro děti, opět na radnici dne 28. 5. 2012.
Mgr. Dita Pivoňková - členka kulturní komise

V březnu oslavili své jubileum

Marie  ONDŘÍKOVÁ
Miloš  ZEZULA
Ludmila  DITRICHOVÁ
Mária  WINKLEROVÁ
Jaroslava LÁTALOVÁ
Milada  JANDERKOVÁ
Alois RÝPAR
Marie  PICKOVÁ
Františka ŘÍHOVÁ
Gertruda  SKOUPÁ
Božena  ŠEVČÍKOVÁ
Miroslav  TRČKA
Jan  STANOVSKÝ
Miroslav  RAJNOHA
Jaroslav  TŘÍSKA
Ingvelde  JANÍČKOVÁ
Naděžda  HLAVÁČOVÁ
Helena  OKÁČOVÁ

96 let
90 let
90 let
90 let
90 let
90 let
85 let
85 let
85 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Všem našim oslavencům k jejich jubileu vše nejlepší přeje redakce.

Akce ZUŠ V. Kaprálové na měsíc duben 2012:
Absolventský podvečer s akordeony
Koncert z díla Juraje Hatríka za účasti autora
Oborový večer smyčcový
Akordeonový koncert posluchačů
pardubické konzervatoře
18:30 hod. Galerie Lužánky
Výstava výtvarného oboru NÁHODOU II.
18 hod. sál školy Klavírní recitál M. Paláta a T. Šmahelové
18 hod. sál školy Žákovský koncert
18 hod. sál školy Absolventský recitál Marty Dembické
– cemballo
18 hod. sál školy Oborový koncert dechového oddělení
18 hod. Konvent „JARNÍ SLAVNOSTNÍ KONCERT“
Milosrd. bratří			
18 hod. sál školy Flétnový a kytarový absolventský recitál
18 hod. sál školy Absolventský koncert

3. 4. 18 hod. sál školy
4. 4. 17 hod. sál školy
10. 4. 18 hod. sál školy
11. 4. 17 hod. sál školy
11. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.
23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.

Srdečně zve Jana Sapáková, ředitelka ZUŠ

Farní karneval se opět vydařil
Po loňské úspěšné premiéře se v neděli 19. února 2012 v prostorách Orlovny na
Medlánecké ulici konal v pořadí druhý karneval naší řečkovické farnosti. Stejně jako
před rokem čekalo na děti pásmo písniček a soutěží. Do maškarního reje se zapojili
nejen malí, ale také dospělí, a výjimkou nebyly ani celé zúčastněné rodiny. Masky byly
často velmi originální, a tak se dobře bavili i rodiče a prarodiče.
O bohatý program se opět postaraly paní Matalová s paní Kolářovou, v roli
moderátorů obstáli na jedničku M. Schmidt a G. Šmerdová. Sál tělocvičny byl profesionálně ozvučen a osvětlen panem Gardášem. Na závěr byly všechny děti odměněny
drobnými cenami, které zajistil zdejší pan farář O. Jacek. Za pomoc při organizaci je
třeba poděkovat také členům Orla a řečkovickým lidovcům. Po úspěších obou dvou
ročníků je jasné, že zde máme další tradiční akci.
Jiří Prchal

HUDBA A ŘEČ
V úterý 24. 4. 2012 v 18 hodin se ve velké zasedací místnosti na radnici
městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého 11, uskuteční volné
pokračování pořadu „Hudba a řeč“.
Beseda s pí. varhanicí, hudební pedagožkou prof. Alenou Veselou by mohla
být třešničkou našich pořadů s hudebními umělci. Studovala hudební vědu na
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Ceny Českého hudebního fondu, dvě zlaté
medaile Masarykovy university a JAMU a dvě Ceny města Brna (1979 a 2001), to jsou
ocenění, která bychom neměli přehlédnout. Působila téměř padesát let na brněnské
JAMU, později se stala rektorkou. V průběhu volného povídání zazní varhanní skladby
její žákyně nebo žáka. V každém případě se přijďte pozdravit a poznat naši úžasnou
paní profesorku Alenu Veselou. 			
Mgr. Jiří Mottl

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ KONCERT
Do roku 1956 se datuje založení dětského šlapanického sboru. Jeho zakladatel
a umělecký vedoucí Ivan Sedláček se zasloužil nejen o získání finančních prostředků
na nezbytný provoz, ale hlavně o značné úspěchy v domácích a později i zahraničních soutěžích. Jeho práce dirigenta neměla obdoby nejen na poli koncertním, ale
ani při spolupráci s rozhlasem a televizí, a známka prvotřídnosti znamenala popularitu
a věhlas pro dětský sbor „Kantiléna“. Tento sbor máte možnost v komorním (menším)
obsazení zhlédnout a vyslechnout v našem řečkovickém kostele sv. Vavřince u příležitosti letošních Velikonoc v úterý 10. 4. 2012 v 18 hod. s dirigentem Jakubem
Kleckerem. Doba trvání bez přestávky cca 70 minut.
Mgr. Jiří Mottl

Soukromá základní umělecká škola
Universum, s.r.o.
Kořenského 23a, 621 00 Brno-Řečkovice, tel.: 541 225 173
universum@volny.cz, www.universum.wu.cz

zve na

ŽÁKOVSKÝ VEČER

17. dubna 2012 v 17.30 v sále školy

SPOLU NÁM TO DOBŘE ZNÍ
Společný koncert žáků s rodinnými příslušníky a učiteli
25. dubna 2012 v 18.00 v sále školy
Mgr. E. Šafářová, ředitelka školy
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